Richard Wagner Selskabet, København
medlem af
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International

Den 28. juni 2006

Nyhedsbrev nr. 4. 2006

Kære musikvenner,
Selskabets hjemmeside har adressen: www.richardwagner.dk
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene og der er også links til andre musikselskaber.
Selskabets e-mail adresse er: selskabet@richardwagner.dk
Efterårets og noget af forårets program vil se således ud:
Aften med Stig Fogh Andersen
Onsdag den 27. september 2006, kl. 19.30 - 22.00
Menighedshuset ved Frederiksberg Kirke, Pile Allé 3, Frederiksberg
Selskabet har den store fornøjelse at kunne meddele, at Kgl. Kammersanger Stig Fogh Andersen har
indvilget i at underholde os med sang og lidt fortælling om ”Ringen” i København. Vort mangeårige
medlem, kapelmester Ove Krüger har givet tilsagn om at akkompagnere.
Ved samme lejlighed er det en stor glæde for Selskabet at kunne udnævne Stig Fogh Andersen til nyt
æresmedlem.
Tilmelding bedes foretaget senest den 1. september 2006 til Leif Nielsen.
Deltagelse i dette arrangement koster pr. person 50.- kr., som opkræves ved indgangen.
Richard Strauss og påvirkningen fra Richard Wagner i Strauss musik
ved cand. mag. i musikvidenskab Bjørn Steding-Jessen
Onsdag den 18.oktober 2006, kl. 19.30 - 22.30
Biblioteket på Danas Vej 30B, Frederiksberg
Bjørn Steding-Jessen vil fortælle om Richard Strauss, hans liv og hans musik, især om hans operaer, og
komme ind på de påvirkninger ”Richard den 3” har fået fra ”Richard den 1.”
Tilmelding bedes foretaget senest den 1. oktober 2006 til Leif Nielsen.
Lohengrin
ved docent Peter Wang, Nordjysk Musikkonservatorium
Torsdag den 23. november, kl. 19.30 - 22.30
Biblioteket på Danasvej 30B, Frederiksberg
Lohengrin har premiere på Operaen i januar måned 2007 i Peter Konwitschnys berømte opsætning fra
Hamburg. Som et led i gennemgangen af Richard Wagners operaer har vi fået Peter Wang til at holde
foredrag om Lohengrin.
Tilmelding bedes foretaget senest den 1. november 2006 til Ann Terkelsen
I februar måned 2007 vil sangpædagog Susanna Eken fortælle om sit arbejde med sangerne og
deres stemmer. Nærmere følger om dette foredrag i næste nyhedsbrev efter sommerferien.
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International Richard Wagner Kongres i Weimar i dagene 16-20. maj 2007
Bestyrelsen har bestilt 25 eksemplarer af kongresprogrammet med tilhørende tilmeldingsblanketter.
Goethes by Weimar danner denne gang rammen omkring en Richard Wagner Kongres.
Fra programmet kan anføres: Opførelse af Das Rheingold, Die Walküre og Don Carlos på Nationalteateret
i Weimar, koncert i Weimarhalle – Liszt, Berlioz og Richard Strauss,
balletten Giselle i Erfurt, derudover foredrag m.m.
Interesserede kan få materialet tilsendt ved at henvende sig til Leif Nielsen.
For de, der ønsker at deltage i Kongressen, afholder vi et lille møde i september måned.
De næste kongresser vil være: Geneve 2008, Dresden 2009 og London 2010.
Vedr. billetter til Lohengrin med tilhørende spisning.
Det lykkedes desværre ikke bestyrelsen at skaffe billetter til søndag den 21. januar, idet denne dag var en
meget stor abonnementsdag. Vi har i stedet for fået reserveret 25 billetter til søndag den 4.februar 2007,
hvor forestillingen begynder kl.15.00. Vor middagsspisning vil foregår efter forestillingen
på Operaen. (nærmere om spisning og pris vil følge i næste Nyhedsbrev efter sommerferien)
Johnny van Hal - synger Lohengrin og Inga Nielsen synger Elsa den 4. februar.
I, der har forhåndsreserveret til forestillingen den 21. januar og som ønsker at ændre til den nye dato,
bedes bekræfte dette inden den 15. juli til Anni Juul og efterfølgende indsætte 690 kr. pr.opera billet på
Selskabets bankkonto nr. 3106 311889 med angivelse af afsendernavn/-navne senest den 1. august.
Der er 25 medlemmer, som har forhåndstilmeldt sig, og som naturligvis har første ret, men nye
interesserede i billetter og middag bedes meddele dette snarest muligt til Anni Juul og vil få mulighed for
billetter, hvis nogen af de først tilmeldte ikke inden 15. juli har meddelt ønsket om at få de nye billetter.
Har man selv billetter til den 4. februar, kan man godt kun tilmelde sig middagen.
Man vil få direkte meddelelse fra Anni Juul – så jeres telefonnummer bedes venligst opgivet sammen med
tilmelding.
Richard Wagner Selskabets nål.
Selskabets smukke nål kan købes hos Elisabeth Svenningsen, Østergade 37, 4930 Maribo,
telefon 54 78 24 20, e-mail adresse: sven@privat.dk. Prisen er 305 kr. for nålen.
Bestyrelsen:
Leif Nielsen – formand – telefon 36 75 59 00, e-mail: kirsleif@post6.tele.dk,
adresse: Baunedammen 38, 2605 Brøndby
Ann Terkelsen – næstformand – telefon: 45 82 05 32, e-mail: selskabet@richardwagner.dk,
adresse: Trudeslund 15, 3460 Birkerød.
Anni Juul – medlemssekretær – telefon: 45 81 51 68, e-mail: selskabet@richardwagner.dk,
adresse: Biskops Svanes vej 40, 3460 Birkerød
Margit Baldvinsson – bestyrelsessekretær – telefon: 39 29 39 02
Henrik Olsen – kasserer – telefon: 57 53 42 11, e-mail: henrik@olsen.mail.dk,
adresse: Lindegårdsvej 19, Kværkeby, 4100 Ringsted.
Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer.
Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne
Leif Nielsen
Formand
Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming og Mogens Bang
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